
 

 

Operational tools for improving efficiency in 

wildfire risk reduction in EU landscapes 

FIREfficient  

 
 
 

- Seminari de treball – 
 

Planificació del risc d'incendis forestals i altres 
riscos naturals 

 
 

Seu del ICGC. Barcelona, dimecres 25 de febrer de 2015 
 



 

- Seminari de treball – Planificació del risc d'incendis forestals i altres riscos naturals, Barcelona 25 de febrer de 2015 1 

Introducció 

L'objectiu del seminari és abordar la integració de la gestió del risc d’incendis en la planificació forestal, 
urbanística i territorial, comptant alhora amb l’experiència de la gestió d’altres riscos naturals a 
Catalunya. Amb aquest seminari, es dóna continuïtat al diàleg encetat amb actors claus relacionats amb 
la temàtica a Catalunya, en el marc de les activitats del projecte FIREfficient (http://firefficient.ctfc.cat);  
les Jornades Euromediterrànies d'Incendis Forestals organitzades per la Fundació Pau Costa el més de 
novembre de 2014 i el Workshop on integrating wildfire risk in the urban and spatial planning: Review of 
knowledge and practices celebrat a la seu del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya al juny de 2014. 
D’ambdues activitats es pot trobar informació al web del projecte (pestanya, FIREfficient Events).  
 
Durant el seminari es volen tractar aspectes transversals que són comuns en la planificació dels riscos 
naturals com són, entre altres, l’accessibilitat del coneixement disponibles, l’aplicació de la cartografia 
del risc, l’abast de les prescripcions tècniques, l’anàlisi cost-eficient d’alternatives, la transferència i 
aplicació del coneixement expert, els currículums formatius o la comunicació entre els actors claus. 
 
Les entitats convidades fins ara a la reunió i socis del projecte participants són: 
• Agència Catalana de l'Aigua 
• Centre de la Propietat Forestal 
• Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 
• Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat 
• Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme 
• Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments 
• Direcció General de Protecció Civil 
• Fundació Pau Costa 
• Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
• Institut Català del Sòl 
• Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès – UPC 
• Màster d’Arquitectura del Paisatge – UPC 
• Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals. Diputació de Barcelona 
• Servei de Prevenció d'Incendis Forestals 
• UT-GRAF Cos de Bombers 
 
 

Metodologia 

El seminari pretén oferir un espai de trobada entre experts en incendis forestals i altres riscos naturals i 
experts en planificació forestal, territorial i urbanística amb la finalitat d’identificar conjuntament com 
facilitar la integració de la gestió dels riscos naturals en la planificació de les activitats i infraestructures 
en zones de risc. 
 
Es tracta, per tant, de contrastar el coneixement i les eines d’anàlisi i mitigació del risc, amb la capacitat 
operativa de la planificació d’integrar-les.  
 
Per aquest motiu, i dins el seu àmbit de treball, es demana als participants d’exposar de forma breu 
(màxim 10 minuts) la informació disponible, en cas d’existir, relacionada amb els següents punts: 

http://firefficient.ctfc.cat/
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a) Informació de base sobre l’anàlisi del risc: Descripció de la informació o metodologies sobre les que 
poder fonamentar la planificació del risc, com poden ser la cartografia del risc (tipus d’informació 
disponible i escala), prescripcions tècniques o guies operatives de gestió (codi de bones pràctiques, 
orientacions de gestió, etc.). 
b) Instruments i eines per la planificació del risc: Descripció del marc legal, processos administratius o 
instruments de planificació que actuen sobre la gestió del risc. Aquí s’inclou per exemple la revisió del 
que es deriva de la llei d’urbanisme i d’ordenació del territori, el processos d’emissió d’informes 
preceptius per part de l’administració corresponent, l’aplicació de disposicions d’obligat compliment de 
directives europees o, lògicament, el desenvolupament dels instruments de planificació vigents. 
c) Elements d’anàlisi cost-benefici de la gestió del risc: Camps d’informació disponible que poden ser 
emprats per justificar la inversió en mitigació en front els costos evitats que resulten de la reducció del 
risc. 
 
 

Programa  

10h. Benvinguda. Direcció de l’ICGC 
 
10:10h. Introducció dels assistents i presentació dels objectius del seminari.  
 
10:20h. Presentació inicial de context: La integració de la gestió dels riscos naturals en la planificació 
forestal, urbanística i territorial; elements comuns a discussió.  Eduard Plana. Coordinador del projecte 
FIREfficient. CTFC 
 
10:30h. Presentacions dels participants. Exposició sobre: (A càrrec dels actors participants) 
a) Informació de base sobre l’anàlisi del risc i/o 
b) Instruments i eines per a la planificació del risc i/o 
c) Elements d’anàlisi cost-benefici de la gestió del risc 
 
11:30h Descans 
 
11:45-12:30h Presentacions dels participants (continuació) (A càrrec dels actors participants) 
 
12:30-13:30h. Discussió en plenari: Oportunitats i reptes per una integració efectiva del risc d’incendis 
forestals i altres riscos a la planificació 
 
13:30-14h. Conclusions preliminars 
 
 

Lloc de celebració 
 
Seu de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc, 08038 Barcelona ,  http://www.icgc.cat/ 
 
Com arribar-hi (veure plànol): En metro: L3 - Poble Sec, L3 - Espanya, L1 - Espanya 

En bus: 55, 121, 193 
En tren: Estació de Barcelona Sants 

http://www.icgc.cat/
http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?CONSULTA=Institut%20Cartogr%C3%A0fic%20i%20Geol%C3%B2gic%20de%20Catalunya&XYADDRESS=429486:4580392&zoom=7&xy=429511%3A4580585&capes=METRO,BUSTMB,&base=m
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Contacte  

Eduard Plana Bach 
Cap de l'Àrea de Política Forestal i Governança Ambiental 
Coordinador del projecte FIREfficient  
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 
Telf/Ph: (+34) 973 48 17 52 ext. 227  Email: eduard.plana@ctfc.cat  
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